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 تقییم أداء التدریس في كالیفورنیا (كال تیبا)  
   موذج الوالد / الوصي / نموذج موافقة األسرةعینة ن 

 
[االسم الكامل للمرشح] ھو مرشح للحصول على مؤھالت تدریس أولیة متعددة المواد أو مفردة في كالیفورنیا ، ولھذا السبب یتم إكمال  

نیابة عن لجنة كالیفورنیا ) التقییم ة نظم( أ دار من قبل مجموعة أنظمة التقییم في بیرسون ی (كال تیبا)   كالیفورنیاتقییم األداء التعلیمي في 
المعتمدین (س ت س).  المعلمین  

یشتمل
 

جمیع    على دورتین تعلیمیتین ، تتطلب كل دورة من األنشطة التعلیمیة للمرشح تسجیل الفیدیو في الفصول الدراسیة. كال تیباال  
فقط مقیمو نظم التقییم  المعلومات التي یتم جمعھا استعداًدا لھذه األنشطة وتسجیالت الفیدیو وأي تحلیالت مكتوبة ستكون سریة تماًما.

الذین یوفرون اإلشراف على البرنامج ، والمربین  ي س يت  يال س یات تطویر التقییم ، وموظفي لجنة والموظفون الذین یدعمون عمل
ستحصل الكیانات المرخص لھا على  )، على سبیل المثال ، أعضاء ھیئة التدریس ومقدمي الدعم(  المرتبطین ببرنامج إعداد المرشح

.  ب ، وتحلیل جدوى التقییم ونتائج منتج العمل ، وإجراء دراسات الصالحیة إمكانیة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالتسجیل والتدری 
. یمكن استخدام شرائح الردود كمواد دعم للبرامج والمرشحین أثناء إعدادھم للتقییم  

 
إذا كانت لدیك أسئلة حول أنشطة المرشح المتعلقة باستكمال  ال  كال تیبا، فیرجى االتصال بالمرشح على العنوان التالي:  [معلومات  

 االتصال بالمرشح ، مثل االسم والعنوان ورقم الھاتف وعنوان البرید اإللكتروني]. 
 

   على كال تیباال  فیرجى زیارة موقع ، كال تیبا ال إذا كان لدیك أي أسئلة حول
 www.ctcexams.nesinc.com  للمزید من المعلومات. تتوفر معلومات االتصال على صفحة اتصل بنا على موقع ال  كال تیبا.  

 
 بیان المرشح 

كجزء  . األمر الذي یتطلب مني إظھار مھاراتي في الممارسة التعلیمیة للتخطیط والتدریس والتقییم والتأمل والتطبیق  كال تیبا ال أنا أكمل
الغرض الوحید  .  مشاركة طالبك طوعیة . من ھذه العملیة ، سأقوم بالتدریس في الفصل الدراسي لطالبك وتسجیل الفیدیو لبعض الدروس 

لن یتداخل عملي في الفصل مع تعلیمات الفصل  . من تسجیالت الفیدیو ھو إنتاج منتجات عمل توضح مھاراتي في الممارسة التعلیمیة
. الدراسي أو ینتقص منھا  

 
: األسئلة الشائعة   

 
؟ مشاركة الطالب تشملماذا   

 
مع معلومات سیاقیة عن الطالب ، واستخدام معلومات الطالب لتخطیط التدریس ، ودروس  یُطلب من المرشح ج كال تیبا ال الستكمال

بعد موافقتك ، قد یظھر الطالب في تسجیالت الفیدیو ویمكن استخدام  . تسجیل الفیدیو ، واستخدام نماذج عمل الطالب في تفكیر الممارسة
إذا اخترت عدم منح إذن منك ،  . لكن لن یتم تحدید الطالب في ھذه المواد عینات عمل الطالب كدلیل على المھارات التعلیمیة للمرشح ، و

.  سیتم ترك طالبك خارج نطاق الكامیرا ، ولكن لیس بطریقة تعطل التعلم. فسیظل طالبك یشارك في تعلیمات الفصول الدراسیة كالمعتاد  
 

األشخاص الواردة في التقدیم عن طریق إزالة أي معلومات  یُطلب من المرشح حمایة ھویة . ستبقى المعلومات الخاصة بطالبك خاصة 
.  یمكن تحدیدھا ، بما في ذلك األسماء الكاملة للمنطقة المشاركة والمدرسة والمؤسسة وأعضاء ھیئة التدریس والموظفین والطالب   

 
یالت الفیدیو وعینات عمل الطالب  لن تتمكن المدرسة أو المقاطعة من الوصول إلى أي منتجات عمل منتجة للمرشح ، بما في ذلك تسج

. والتحلیالت والتعلیقات  
 

؟ ھل ھناك أي مخاطر أو فوائد للمشاركة  
. ال توجد مخاطر أو فوائد مباشرة من مشاركة الطالب   

 
؟ ماذا سیحدث لتسجیالت الفیدیو   

ستخدم كأمثلة لتدریب المقیمین وأعضاء  ویمكن أن ت  كال تیباال  سیتم استخدام تسجیالت الفیدیو لغرض تقییم مھارات المرشح عند انتھاء
مدرس أو غیرھم من المعلمین أو المساعدین في الفصل أو أي من  ال سجل  أو المدرسة أو القطاع  لن یتم استخدامھا لتقییم ھیئة التدریس.

   لن تظھر التسجیالت في أي إعدادات عامة أو على اإلنترنت. الطالب في الفصل. 
 

.  سیحتفظ المرشح بتسجیالت الفیدیو بطریقة آمنة مع تقیید الوصول   تسجیالت الفیدیو المحملة في بیئة آمنة.سیتم االحتفاظ بجمیع   
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  معلمینال )أعضاء ھیئة التدریس والدعم (  سیكون الوصول إلى تسجیالت الفیدیو متاًحا فقط للمعلمین المرتبطین ببرنامج اإلعداد للمرشح

لتدریب   كال تیباال  موظفوبرنامج، كمقیمین لتسجیل منتجات العمل كال تیبابرنامج ال  دریبھم من قبلوت  ھم وافق في كالیفورنیا الذین تم  
  ال سي تي سي موظفي ، و  المقیّمین وأعضاء ھیئة التدریس ، ومراجعة التقییم ، و / أو كمثال نموذجي لمساعدة البرامج والمرشحین

. ودة في عملیة تطویر التقییمالذین قد یستخدمون التسجیالت ألغراض مراقبة الج  
 

. لن تتمكن المدرسة أو المقاطعة من الوصول إلى تسجیالت الفیدیو  
 

؟ ھل یجب على الطالب المشاركة  
إذا رفضت  . الموضحة أعالهھج امن المرشح إلى األمام في التقدم إذا كنت على استعداد لمشاركة طالبك ، فسوف ی . المشاركة طوعیة

یمكنك سحب الطالب  . ، فسیتم إبعاد الطالب عن نطاق الكامیرا ولكن سیظل قادًرا على المشاركة الكاملة في أنشطة الفصل كطالب   مشاركة
.  في أي وقت ، وال توجد عقوبة لعدم المشاركة   

 
؟ ماذا لو كان لدي أسئلة خالل أنشطة المرشح  

 
على   للمزید من المعلومات  كال تیبا ال موقع یرجى زیارة، تیباكال  ال  إذا كان لدیك أي أسئلة حول مشاركة الطالب أو حول   

  www.ctcexams.nesinc.com تتوفر معلومات االتصال على صفحة اتصل بنا على الموقع.
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 تقییم أداء التدریس في كالیفورنیا (كال تیبا)  

 عینة نموذج الوالد / الوصي / نموذج موافقة األسرة  
 

 اسم الطال ب: ___________________________________________________________________
 

 اسم الوالد / الوصي / عضو األسر ة:______________________________________________________
 

_________________________________________________ اسم المدرسة و / أو المقاطع ة: ________
 

: على ما یليأ وأنا أوافق طواع، كال تیبا ال لقد تلقیت وقرأت الوصف حول تقییم أداء التدریس في كالیفورنیا  
 

o  ولن یتم   مرشحال أدرك أن ھذا التقییم یھدف إلى تقییم المعلم  . كال تیباال  أوافق على مشاركة الطالب المذكور أعاله في
لن یتم  استخدامھ لتقییم أداء المنطقة أو المدرسة أو مدرس السجل أو غیره من المعلمین أو المساعدین في الفصل أو الطالب.

قد ال یمكن الوصول إلى تسجیالت الفیدیو إال عن طریق   مشاركة تسجیالت الفیدیو مع أي شخص من المدرسة أو المنطقة. 
المقیمون الذین سیتم تدریبھم على تسجیل ھذه   (أعضاء ھیئة التدریس والدعم). اإلعداد للمرشحالمعلمین المرتبطین ببرنامج 

 ،لتدریب المقیم وأعضاء ھیئة التدریس ، ومراجعة التقییم  كال تیبا ال موظفي، التقییمات في ظل ظروف آمنة إلدارة المعلومات
قد تراجع  (سي تي سي)   كالیفورنیا ألوراق اعتماد المعلمینلجنة  موظفي . وكمثال نموذجي لمساعدة البرامج والمرشحین

   تسجیالت الفیدیو ألغراض مراقبة الجودة أو المسائل ذات الصلة كجزء من عملیة تطویر التقییم.
 

o  كال تیبا ال  ال أوافق على مشاركة الطالب المذكور أعاله في. 
 

 ______________________________توقیع الوالد / الوصي / عضو األسرة: ____________________
 

 التاریخ:_________________________
 

 اسم المعلم المرشح:_____________________________________________________________
 

 اسم برنامج إعداد ت رشی ح المعلم:______________________________________________________


	  (ﺎﺑﯾﺗ لﺎﻛ) ﺎﯾﻧروﻔﯾﻟﺎﻛ ﻲﻓ سﯾردﺗﻟا ءادأ مﯾﯾﻘﺗ 
	 ﺢﺷرﻣﻟا نﺎﯾﺑ
	 ﺔﻌﺋﺎﺷﻟا ﺔﻠﺋﺳﻷا : 
	 اذﺎﻣلﻣﺷﺗ بﻼطﻟا ﺔﻛرﺎﺷﻣ ؟ 
	ﺔﻛرﺎﺷﻣﻠﻟ دﺋاوﻓ وأ رطﺎﺧﻣ يأ كﺎﻧھ لھ ؟ 
	 وﯾدﯾﻔﻟا تﻼﯾﺟﺳﺗﻟ ثدﺣﯾﺳ اذﺎﻣ ؟ 
	ﺔﻛرﺎﺷﻣﻟا بﻼطﻟا ﻰﻠﻋ بﺟﯾ لھ ؟ 
	ﺢﺷرﻣﻟا ﺔطﺷﻧأ لﻼﺧ ﺔﻠﺋﺳأ يدﻟ نﺎﻛ وﻟ اذﺎﻣ ؟ 

	  (ﺎﺑﯾﺗ لﺎﻛ) ﺎﯾﻧروﻔﯾﻟﺎﻛ ﻲﻓ سﯾردﺗﻟا ءادأ مﯾﯾﻘﺗ  ةرﺳﻷا ﺔﻘﻓاوﻣ جذوﻣﻧ / ﻲﺻوﻟا / دﻟاوﻟا جذوﻣﻧ ﺔﻧﯾﻋ 




